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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

►B

της 19ης Φεβρουαρίου 2004
για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ/2004/2)
(2004/257/ΕΚ)
(EE L 80 της 18.3.2004, σ. 33)

Τροποποιείται από:
Επίσημη Εφημερίδα

►M1
►M2
►M3
►M4

Απόφαση ΕΚΤ/2009/5 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της
Μαρτίου 2009
Απόφαση ΕΚΤ/2014/1 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της
Ιανουαρίου 2014
Απόφαση ΕΚΤ/2015/8 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της
Φεβρουαρίου 2015
Απόφαση ΕΚΤ/2016/27 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της
Σεπτεμβρίου 2016
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 19ης Φεβρουαρίου 2004
για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ/2004/2)
(2004/257/ΕΚ)
Άρθρο μόνο
Ο εσωτερικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως
τροποποιήθηκε στις 22 Απριλίου 1999, όπως περαιτέρω τροποποιήθηκε
από την απόφαση ΕΚΤ/1999/6, της 7ης Οκτωβρίου 1999, για την τρο
ποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά
πεζας (1), αντικαθίσταται από τις ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες αρχί
ζουν να ισχύουν την 1η Μαρτίου 2004.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

▼M2
Άρθρο 1
Ορισμοί
1.1.
Ο παρών εσωτερικός κανονισμός συμπληρώνει τη Συνθήκη για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Καταστατικό του Ευρω
παϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρι
κής Τράπεζας. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1.2, η έννοια των όρων
στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό είναι η ίδια όπως και στη Συνθήκη
και το Καταστατικό.
1.2.
Οι όροι «συμμετέχον κράτος μέλος», «εθνική αρμόδια αρχή»
και «εθνική εντεταλμένη αρχή» ταυτίζονται εννοιολογικά με τους ορι
σμούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου για την
ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχε
τικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστω
τικών ιδρυμάτων (2).
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 2
Χρόνος και τόπος των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου
2.1.
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για το χρόνο των συνε
δριάσεών του έπειτα από πρόταση του προέδρου. Το διοικητικό συμ
βούλιο κατ' αρχήν συνεδριάζει σε τακτές ημερομηνίες σύμφωνα με
πρόγραμμα που καταρτίζει εγκαίρως πριν από την έναρξη κάθε ημερο
λογιακού έτους.
2.2.
Ο πρόεδρος συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο σε συνεδρίαση,
εφόσον το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του διοικητικού συμβουλί
ου.
(1) ΕΕ L 314 της 8.12.1999, σ. 32.
(2) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.
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2.3.
Ο πρόεδρος συγκαλεί επίσης το διοικητικό συμβούλιο οσάκις το
κρίνει αναγκαίο.
2.4.
Το διοικητικό συμβούλιο κανονικά συνεδριάζει στις κτιριακές
εγκαταστάσεις της ΕΚΤ.
2.5.
Συνεδριάσεις δύνανται να πραγματοποιούνται και μέσω τηλεσυ
σκέψεων, εκτός εάν διαφωνούν τουλάχιστον τρεις διοικητές.

Άρθρο 3
Παρακολούθηση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου
3.1.
Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στον
παρόντα εσωτερικό κανονισμό, τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμ
βουλίου παρακολουθούν μόνον τα μέλη του, ο πρόεδρος του Συμβου
λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μέλος της Επιτροπής των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.
3.2.

Κάθε διοικητής μπορεί κανονικά να συνοδεύεται από ένα άτομο.

3.3.
Στις περιπτώσεις που κάποιος διοικητής αδυνατεί να παραστεί
σε συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει εγγράφως αναπληρωτή με την επιφύ
λαξη των διατάξεων του άρθρου 4. Το έγγραφο αυτό κοινοποιείται στον
πρόεδρο σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη συνεδρίαση. Ο εν
λόγω αναπληρωτής μπορεί κανονικά να συνοδεύεται από ένα άτομο.
3.4.
Ο πρόεδρος ορίζει ένα μέλος του προσωπικού της ΕΚΤ ως
γραμματέα. Ο γραμματέας επικουρεί την εκτελεστική επιτροπή στην
προετοιμασία των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και
συντάσσει τα πρακτικά.
3.5.
Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να προσκαλεί και άλλα πρό
σωπα να παρίστανται στις συνεδριάσεις του, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.
▼M1
Άρθρο 3α
Σύστημα εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου
1.
Οι διοικητές κατανέμονται σε ομάδες, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 10.2, πρώτη και δεύτερη περίπτωση του καταστατικού
ΕΣΚΤ.
2.
Οι διοικητές κατατάσσονται εντός της κάθε ομάδας με σειρά που
καθορίζεται, κατόπιν σύμβασης σε επίπεδο ΕΕ, βάσει καταλόγου των
αντίστοιχων εθνικών κεντρικών τραπεζών, ο οποίος ακολουθεί την
αλφαβητική σειρά των ονομασιών των κρατών μελών στην οικεία
εθνική γλώσσα. Η εκ περιτροπής άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου
εντός της κάθε ομάδας ακολουθεί τη σειρά αυτή. Η εκ περιτροπής
άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων αρχίζει κατόπιν τυχαίας επιλογής
βάσει του καταλόγου.
3.
Τα δικαιώματα ψήφου εντός της κάθε ομάδας ασκούνται εκ περι
τροπής σε μηνιαία βάση, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του
πρώτου μήνα εφαρμογής του συστήματος.
4.
Όσον αφορά την πρώτη ομάδα, ο αριθμός των δικαιωμάτων
ψήφου που ασκούνται εκ περιτροπής σε χρονικό διάστημα ενός μήνα
ανέρχεται σε ένα· όσον αφορά τη δεύτερη και την τρίτη ομάδα, ο
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αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που ασκούνται εκ περιτροπής σε
χρονικό διάστημα ενός μήνα ισούται με τη διαφορά του αριθμού των
διοικητών που κατανέμονται στην οικεία ομάδα από τον αριθμό δικαιω
μάτων ψήφου που αποδίδονται σε αυτή, μείον δύο.
5.
Όταν η σύνθεση των ομάδων προσαρμόζεται σύμφωνα με το
άρθρο 10.2 πέμπτη περίπτωση του καταστατικού ΕΣΚΤ, η εκ περιτρο
πής άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εντός της κάθε ομάδας εξακολου
θεί να πραγματοποιείται με βάση τον κατάλογο της παραγράφου 2. Από
την ημερομηνία κατά την οποία ο αριθμός των διοικητών ανέρχεται σε
22, η εκ περιτροπής άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εντός της τρίτης
ομάδας αρχίζει κατόπιν τυχαίας επιλογής βάσει του καταλόγου. Με
απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο δύναται να μεταβάλλει τη
σειρά της εκ περιτροπής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου όσον
αφορά τη δεύτερη και την τρίτη ομάδα, προκειμένου να αποτρέπεται
το ενδεχόμενο ορισμένοι διοικητές να παραμένουν μονίμως χωρίς
δικαίωμα ψήφου τις ίδιες περιόδους του έτους.
6.
Η ΕΚΤ δημοσιεύει εκ των προτέρων στον δικτυακό της τόπο
κατάλογο με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου.
7.
Το μερίδιο συμμετοχής του κράτους μέλους κάθε εθνικής κεντρι
κής τράπεζας στη συνολική συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση των
νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπολογίζεται με βάση τον
ετήσιο μέσο όρο των μηνιαίων μέσων τιμών στοιχείων στη διάρκεια του
πιο πρόσφατου ημερολογιακού έτους για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία. Όταν το συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγο
ράς προσαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 29.3 του καταστατικού
ΕΣΚΤ ή όταν μια χώρα αποκτά την ιδιότητα κράτους μέλους και η
οικεία εθνική κεντρική τράπεζα καθίσταται μέλος του ευρωπαϊκού
συστήματος κεντρικών τραπεζών, η συνολική συγκεντρωτική λογιστική
κατάσταση των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των κρα
τών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ υπολογίζεται εκ νέου με βάση
τα στοιχεία που αφορούν το πιο πρόσφατο ημερολογιακό έτος για το
οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
▼B
Άρθρο 4
Ψηφοφορία
4.1.
►M1 Το διοικητικό συμβούλιο ψηφίζει εφόσον υπάρχει απαρ
τία των δύο τρίτων των μελών με δικαίωμα ψήφου. ◄ Εφόσον δεν
υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρoς μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνε
δρίαση στην οποία οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται χωρίς την
ανωτέρω αναφερόμενη απαρτία.
4.2.
Το διοικητικό συμβούλιο προβαίνει σε ψηφοφορία έπειτα από
πρόσκληση του προέδρου. Ο πρόεδρος κινεί επίσης τη διαδικασία
ψηφοφορίας, εφόσον το ζητήσει οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού
συμβουλίου.
4.3.
Οι αποχές δεν εμποδίζουν την έκδοση αποφάσεων του διοικη
τικού συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41.2 του κατα
στατικού.
4.4.
Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που κωλύεται να ψηφίσει
επί μακρό χρονικό διάστημα (ήτοι πέραν του ενός μηνός), μπορεί να
ορίσει αναπληρωτή για να τον αντικαθιστά ως μέλος του διοικητικού
συμβουλίου.
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4.5.
Σύμφωνα με το άρθρο 10.3 του καταστατικού, εφόσον ένας
διοικητής αδυνατεί να ψηφίσει για απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει
των άρθρων 28, 29, 30, 32, 33 και 51 του καταστατικού, στη σταθμι
σμένη ψηφοφορία μπορεί να συμμετέχει ο εξουσιοδοτημένος αναπλη
ρωτής του.
4.6.
Ο πρόεδρος μπορεί να διεξάγει μυστική ψηφοφορία, εφόσον το
ζητήσουν τουλάχιστον τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Εφόσον
πρόταση για απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει των άρθρων 11.1, 11.3
ή 11.4 του καταστατικού αφορά προσωπικώς μέλη του διοικητικού
συμβουλίου, διεξάγεται μυστική ψηφοφορία. Στις περιπτώσεις αυτές
τα ενδιαφερόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν συμμετέχουν
στην ψηφοφορία.
4.7.
►M3 Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του
άρθρου 4.8, αποφάσεις δύνανται να λαμβάνονται και με γραπτή διαδι
κασία, εκτός εάν διαφωνούν τουλάχιστον τρία μέλη του διοικητικού
συμβουλίου. Για τη γραπτή διαδικασία απαιτούνται: (i) κανονικά του
λάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες για μελέτη από κάθε μέλος του διοι
κητικού συμβουλίου· (ii) η προσωπική έγκριση, ρητή ή σιωπηρή, κάθε
μέλους του διοικητικού συμβουλίου (ή του αναπληρωτή του σύμφωνα
με το άρθρο 4.4)· και (iii) η καταχώριση της απόφασης στα πρακτικά
της επόμενης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Αποφάσεις που
λαμβάνονται με γραπτή διαδικασία εγκρίνονται από τα μέλη του διοι
κητικού συμβουλίου που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου κατά το χρόνο της
έγκρισης. ◄
▼M3
4.8.
Για τους σκοπούς των άρθρων 13ζ έως 13η αποφάσεις δύνανται
να λαμβάνονται και με γραπτή διαδικασία, εκτός εάν διαφωνούν του
λάχιστον πέντε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Για τη γραπτή δια
δικασία απαιτούνται το πολύ πέντε εργάσιμες ημέρες για μελέτη από
κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή το πολύ δύο εργάσιμες ημέ
ρες στην περίπτωση του άρθρου 13ζ.
4.9.
Για τους σκοπούς οποιασδήποτε γραπτής διαδικασίας, μέλος του
διοικητικού συμβουλίου (ή ο αναπληρωτής του σύμφωνα με το άρθρο
4.4) δύναται να εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο να υπογράφει την ψήφο ή
σχόλιό του επί της ουσίας, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το ίδιο το
μέλος αυτοπροσώπως.
▼B
Άρθρο 5
Οργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου
5.1.
Το διοικητικό συμβούλιο ψηφίζει την ημερήσια διάταξη κάθε
συνεδρίασης. Η εκτελεστική επιτροπή καταρτίζει προσωρινή ημερήσια
διάταξη και την αποστέλλει, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, στα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου, καθώς και στους λοιπούς εξουσιοδοτημένους
μετέχοντες τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός
εκτάκτων περιπτώσεων, οπότε η εκτελεστική επιτροπή ενεργεί ανάλογα
με τις περιστάσεις. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη
διαγραφή ή την προσθήκη θεμάτων στην προσωρινή ημερήσια διάταξη,
έπειτα από πρόταση του προέδρου ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του
διοικητικού συμβουλίου. ►M1 Η διαγραφή θέματος από την ημερήσια
διάταξη γίνεται έπειτα από αίτημα τουλάχιστον τριών μελών του διοι
κητικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου, εφόσον τα σχετικά έγγραφα
δεν έχουν υποβληθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
εγκαίρως. ◄
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5.2.
►M1 Τα πρακτικά των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου
εγκρίνονται κατά την επόμενη συνεδρίασή του (ή, εφόσον είναι ανα
γκαίο, νωρίτερα, με γραπτή διαδικασία) από τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου που διέθεταν δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση που αφο
ρούν τα εν λόγω πρακτικά, και υπογράφονται από τον πρόεδρο. ◄
5.3.
Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να καθορίζει εσωτερικούς
κανόνες για τη λήψη αποφάσεων σε επείγουσες καταστάσεις.
▼M2
Άρθρο 5α
Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του διοικητικού συμβουλίου
5α.1.
Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει και ενημερώνει κώδικα
συμπεριφοράς για την καθοδήγηση των μελών του, ο οποίος δημοσι
εύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.
5α.2.
Κάθε διοικητής διασφαλίζει ότι τα άτομα που τον συνοδεύουν
εντός της έννοιας του άρθρου 3.2, καθώς και οι αναπληρωτές του εντός
της έννοιας του άρθρου 3.3, υπογράφουν δήλωση συμμόρφωσης με τον
κώδικα συμπεριφοράς πριν από οποιαδήποτε συμμετοχή σε συνεδριά
σεις του διοικητικού συμβουλίου.
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 6
Χρόνος και τόπος των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής
6.1.
Ο χρόνος των συνεδριάσεων αποφασίζεται από την εκτελεστική
επιτροπή έπειτα από πρόταση του προέδρου.
6.2.
Ο πρόεδρος δύναται επίσης να συγκαλεί την εκτελεστική επι
τροπή οσάκις το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 7
Ψηφοφορία
7.1.
Η εκτελεστική επιτροπή ψηφίζει, σύμφωνα με το άρθρο 11.5
του καταστατικού, εφόσον υπάρχει απαρτία των δύο τρίτων των
μελών της. Εφόσον δεν υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί να συγκα
λέσει έκτακτη συνεδρίαση στην οποία οι αποφάσεις μπορούν να λαμ
βάνονται χωρίς την ανωτέρω αναφερόμενη απαρτία.
7.2.
Αποφάσεις δύνανται να λαμβάνονται και με γραπτή διαδικασία,
εκτός εάν διαφωνούν τουλάχιστον δύο μέλη της εκτελεστικής επιτρο
πής.
7.3.
Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής τα οποία αφορά προσωπι
κώς μια προς ψήφιση απόφαση λαμβανόμενη δυνάμει των άρθρων 11.1,
11.3 ή 11.4 του καταστατικού, δεν μετέχουν στην ψηφοφορία.
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Άρθρο 8
Οργάνωση των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής
Η εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την οργάνωση των
συνεδριάσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

▼M2
Άρθρο 9
Επιτροπές του ΕΣΚΤ/Ευρωσυστήματος
9.1.
Το διοικητικό συμβούλιο προβαίνει στη σύσταση και λύση επι
τροπών. Οι επιτροπές επικουρούν τα όργανα λήψης αποφάσεων της
ΕΚΤ στο έργο τους και λογοδοτούν στο διοικητικό συμβούλιο μέσω
της εκτελεστικής επιτροπής.
9.2.
Όσον αφορά ζητήματα πολιτικής σχετικά με την προληπτική
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι επιτροπές που επικουρούν
την ΕΚΤ στο έργο της σε σχέση με τα καθήκοντα που ανατίθενται
στην ΕΚΤ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, υποβάλουν
αναφορά στο εποπτικό συμβούλιο και, κατά περίπτωση, στο διοικητικό
συμβούλιο. Σύμφωνα με τις δικές του διαδικασίες, το εποπτικό συμβού
λιο αναθέτει στον αντιπρόεδρο την εντολή να υποβάλει αναφορά στο
διοικητικό συμβούλιο, μέσω της εκτελεστικής επιτροπής, εφ’ όλης της
ανωτέρω δραστηριότητας.
9.3.
Οι επιτροπές απαρτίζονται από δύο, το πολύ, μέλη από κάθε
ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος και από την ΕΚΤ, διοριζόμενα από
κάθε διοικητή και από την εκτελεστική επιτροπή αντίστοιχα.
9.4.
Οι επιτροπές, κατά την υποστήριξη των οργάνων λήψης αποφά
σεων της ΕΚΤ στην εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στην
ΕΚΤ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 1024/2013, περιλαμβάνουν ένα μέλος
της κεντρικής τράπεζας και ένα μέλος της εθνικής αρμόδιας αρχής σε
κάθε συμμετέχον κράτος μέλος, διοριζόμενο από κάθε διοικητή κατόπιν
διαβούλευσης με την αντίστοιχη εθνική αρμόδια αρχή, στις περιπτώσεις
που η εθνική αρμόδια αρχή δεν είναι κεντρική τράπεζα.
9.5.
Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τα καθήκοντα των επιτρο
πών και διορίζει τους προέδρους τους. Καταρχήν, οι πρόεδροι είναι
μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ. Τόσο το διοικητικό συμβούλιο όσο
και η εκτελεστική επιτροπή έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τις επι
τροπές τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων. Η ΕΚΤ παρέχει γραμματει
ακή υποστήριξη στις επιτροπές.
9.6.
Κάθε εθνική κεντρική τράπεζα εκτός Ευρωσυστήματος δύναται
επίσης να διορίζει δύο, το πολύ, μέλη του προσωπικού τα οποία συμ
μετέχουν στις συνεδριάσεις επιτροπής οσάκις το αντικείμενο των εν
λόγω συνεδριάσεων εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας του γενικού συμ
βουλίου και οσάκις κρίνεται σκόπιμο από τον πρόεδρο επιτροπής και
την εκτελεστική επιτροπή.
9.7.
Εκπρόσωποι άλλων κοινοτικών οργάνων, καθώς επίσης και κάθε
τρίτος, μπορεί να προσκαλούνται να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις επι
τροπής οσάκις κρίνεται σκόπιμο από τον πρόεδρο επιτροπής και την
εκτελεστική επιτροπή.
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Άρθρο 9α
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τη σύσταση ad hoc
επιτροπών επιφορτισμένων με ειδικά συμβουλευτικά καθήκοντα.
▼M2
Άρθρο 9β
Ελεγκτική επιτροπή
Προκειμένου να ενισχυθούν τα ήδη υφιστάμενα εσωτερικά και εξωτε
ρικά επίπεδα ελέγχου και να βελτιωθεί περαιτέρω η εταιρική διακυβέρ
νηση της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος, το διοικητικό συμβούλιο
συγκροτεί ελεγκτική επιτροπή και καθορίζει τα καθήκοντα και τη σύν
θεσή της.
▼B
Άρθρο 10
Εσωτερική δομή
10.1.
Η εκτελεστική επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με το διοι
κητικό συμβούλιο, αποφασίζει τον αριθμό, το όνομα και την αντίστοιχη
αρμοδιότητα των υπηρεσιακών μονάδων της ΕΚΤ. Η απόφαση αυτή
δημοσιοποιείται.
10.2.
Όλες οι υπηρεσιακές μονάδες της ΕΚΤ υπάγονται διοικητικά
στην εκτελεστική επιτροπή. Η εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει τις
επιμέρους αρμοδιότητες των μελών της σε σχέση με τις υπηρεσιακές
μονάδες της ΕΚΤ και ενημερώνει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, το
γενικό συμβούλιο και το προσωπικό της ΕΚΤ. Οι αποφάσεις αυτές
λαμβάνονται μόνο με παρουσία του συνόλου των μελών της εκτελε
στικής επιτροπής, και μόνον με τη σύμφωνη ψήφο του προέδρου.
Άρθρο 11
Προσωπικό της ΕΚΤ
11.1.
Κάθε μέλος του προσωπικού της ΕΚΤ ενημερώνεται για τη
θέση που κατέχει στο πλαίσιο της εσωτερικής δομής της ΕΚΤ, για
την ιεραρχική βαθμίδα του και τις επαγγελματικές του αρμοδιότητες.
11.2.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 36 και 47 του καταστατικού, η
εκτελεστική επιτροπή εκδίδει οργανωτικούς κανόνες (εφεξής καλούμε
νους «διοικητικές εγκύκλιοι»), οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για το προ
σωπικό της ΕΚΤ.
▼M2
11.3.
Η εκτελεστική επιτροπή εκδίδει και ενημερώνει κώδικα συμπε
ριφοράς για την καθοδήγηση των μελών της και των μελών του προ
σωπικού της ΕΚΤ, ο οποίος δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Άρθρο 12
Σχέση μεταξύ διοικητικού συμβουλίου και γενικού συμβουλίου
12.1.
Στο γενικό συμβούλιο της ΕΚΤ παρέχεται η δυνατότητα υπο
βολής παρατηρήσεων πριν από την έκδοση εκ μέρους του διοικητικού
συμβουλίου:
— γνώμης σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 25.1 του καταστατικού,
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— συστάσεων στον τομέα της στατιστικής, σύμφωνα με το άρθρο 42
του καταστατικού,
— της ετήσιας έκθεσης,
— των κανόνων για την τυποποίηση της λογιστικής παρακολούθησης
και την υποβολή εκθέσεων,
— των μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 29 του καταστατικού,
— των όρων απασχόλησης του προσωπικού της ΕΚΤ,
— στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον αμετάκλητο καθορισμό των
συναλλαγματικών ισοτιμιών, γνώμης της ΕΚΤ είτε δυνάμει του
άρθρου 123 παράγραφος 5 της συνθήκης είτε σχετικά με κοινοτικές
νομικές πράξεις που εκδίδονται οσάκις καταργείται παρέκκλιση.
12.2.
Οσάκις το γενικό συμβούλιο καλείται να υποβάλει παρατηρή
σεις σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος
άρθρου, του παραχωρείται για το σκοπό αυτό εύλογο χρονικό διάστημα,
το οποίο δεν είναι μικρότερο των δέκα εργάσιμων ημερών. Σε επείγου
σες περιπτώσεις που αιτιολογούνται στην αίτηση, το διάστημα αυτό
μπορεί να μειωθεί σε πέντε εργάσιμες ημέρες. Η χρήση της γραπτής
διαδικασίας εναπόκειται στην κρίση του προέδρου.
12.3.
Ο πρόεδρος ενημερώνει το γενικό συμβούλιο, σύμφωνα με το
άρθρο 47.4 του καταστατικού, για τις αποφάσεις του διοικητικού συμ
βουλίου.
Άρθρο 13
Σχέσεις μεταξύ εκτελεστικής επιτροπής και γενικού συμβουλίου
13.1.
Στο γενικό συμβούλιο της ΕΚΤ παρέχεται η δυνατότητα υπο
βολής παρατηρήσεων πριν η εκτελεστική επιτροπή:
— εφαρμόσει νομικές πράξεις του διοικητικού συμβουλίου για τις
οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 12.1, απαι
τείται η συμμετοχή του γενικού συμβουλίου,
— εκδώσει, στο πλαίσιο των εξουσιών που της έχει μεταβιβάσει το
διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.1
του καταστατικού, νομικές πράξεις για τις οποίες, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 12.1 του παρόντος, απαιτείται η συμμετοχή
του γενικού συμβουλίου.
13.2.
Οσάκις το γενικό συμβούλιο καλείται να υποβάλει παρατηρή
σεις σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος
άρθρου, του παραχωρείται για το σκοπό αυτό εύλογο χρονικό διάστημα,
το οποίο δεν είναι μικρότερο των δέκα εργάσιμων ημερών. Σε επείγου
σες περιπτώσεις που αιτιολογούνται στην αίτηση, το διάστημα αυτό
μπορεί να μειωθεί σε πέντε εργάσιμες ημέρες. Η χρήση γραπτής διαδι
κασίας εναπόκειται στην κρίση του προέδρου.
▼M2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IVα
ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Άρθρο 13α
Εποπτικό συμβούλιο
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1024/2013, συγκροτείται εποπτικό συμβούλιο ως εσωτερικό όργανο της
ΕΚΤ το οποίο αναλαμβάνει πλήρως τον σχεδιασμό και την εκτέλεση
των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ σε σχέση με την προλη
πτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (εφεξής «εποπτικά καθήκον
τα»). Τα καθήκοντα του εποπτικού συμβουλίου δεν θίγουν τις αρμοδιό
τητες των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ.
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Άρθρο 13β
Σύνθεση του εποπτικού συμβουλίου
13β.1.
Το εποπτικό συμβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον
αντιπρόεδρο, τέσσερις εκπροσώπους της ΕΚΤ και έναν εκπρόσωπο
της εθνικής αρμόδιας αρχής σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος. Όλα
τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ενεργούν προς το συμφέρον της
Ένωσης συνολικά.
13β.2.
Αν η εθνική αρμόδια αρχή ενός συμμετέχοντος κράτους
μέλους δεν είναι κεντρική τράπεζα, το αντίστοιχο μέλος του εποπτικού
συμβουλίου δύναται να συνοδεύεται από εκπρόσωπο της κεντρικής
τράπεζας του κράτους μέλους του. Για τους σκοπούς της διαδικασίας
ψηφοφορίας, οι εκπρόσωποι ενός κράτους μέλους λογίζονται ως ένα
μέλος.
13β.3.
Ύστερα από ακρόαση του εποπτικού συμβουλίου, το διοικη
τικό συμβούλιο υιοθετεί την πρόταση διορισμού του προέδρου και του
αντιπροέδρου του εποπτικού συμβουλίου για να υποβληθεί στο Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση.
13β.4.
Οι όροι και προϋποθέσεις της εργασιακής σύμβασης του προ
έδρου του εποπτικού συμβουλίου, και ιδίως ο μισθός του, συνταξιοδο
τικά και άλλα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης, ρυθμίζονται βάσει
συμβάσεως με την ΕΚΤ και καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.
13β.5.
Η θητεία του αντιπροέδρου του εποπτικού συμβουλίου είναι
πενταετής και δεν είναι ανανεώσιμη. Δεν θα επεκτείνεται μετά το τέλος
των καθηκόντων του ως μέλους της εκτελεστικής επιτροπής.
13β.6.
Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τους τέσσερις εκπροσώπους
της ΕΚΤ στο εποπτικό συμβούλιο, οι οποίοι δεν ασκούν καθήκοντα που
συνδέονται άμεσα με τη νομισματική λειτουργία, κατόπιν πρότασης της
εκτελεστικής επιτροπής.

Άρθρο 13γ
Δικαίωμα ψήφου δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 7 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013
Για τους σκοπούς της έγκρισης σχεδίων αποφάσεων σύμφωνα με το
άρθρο 26 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και
δυνάμει του άρθρου 16 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του
άρθρου 238 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω
παϊκής Ένωσης και του πρωτοκόλλου (αριθ. 36) σχετικά με τις μετα
βατικές διατάξεις, εφαρμόζονται οι κατωτέρω κανόνες:
(i) Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014, μία απόφαση θεωρείται εκδοθείσα
εάν υπερψηφιστεί τουλάχιστον από το 50 % των μελών του επο
πτικού συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 74 %
του συνολικού αριθμού των σταθμισμένων ψήφων και το 62 %
του συνολικού πληθυσμού.
(ii) Από την 1η Νοεμβρίου 2014, μία απόφαση θεωρείται εκδοθείσα
εάν υπερψηφιστεί τουλάχιστον από το 55 % των μελών του επο
πτικού συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65 %
του συνολικού πληθυσμού. Η μειοψηφία αρνησικυρίας πρέπει να
περιλαμβάνει τουλάχιστον τον ελάχιστο αριθμό μελών του εποπτι
κού συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν το 35 % του συνολικού
πληθυσμού, συν ένα μέλος, ειδάλλως θεωρείται ότι επιτυγχάνεται
ειδική πλειοψηφία.
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(iii) Μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2014 και 31ης Μαρτίου 2017, κατόπιν
αιτήματος εκπροσώπου μιας εθνικής αρμόδιας αρχής ή κατόπιν
αιτήματος εκπροσώπου της ΕΚΤ στο εποπτικό συμβούλιο, μία
απόφαση θεωρείται εκδοθείσα εάν υπερψηφιστεί τουλάχιστον από
το 50 % των μελών του εποπτικού συμβουλίου που αντιπροσω
πεύουν τουλάχιστον το 74 % του συνολικού αριθμού των σταθμι
σμένων ψήφων και το 62 % του συνολικού πληθυσμού.

(iv) Καθένας από τους τέσσερις εκπροσώπους της ΕΚΤ που ορίζονται
από το διοικητικό συμβούλιο διαθέτει ψήφο ίση με τη διάμεσο των
ψήφων των εκπροσώπων των εθνικών αρμόδιων αρχών των συμ
μετεχόντων κρατών μελών, όπως υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο
που εκτίθεται στο παράρτημα.

(v) Οι ψήφοι του προέδρου και του αντιπροέδρου δεν προσμετρούνται
και λαμβάνονται υπόψη μόνο για τον καθορισμό της πλειοψηφίας
όσον αφορά τον αριθμό των μελών του εποπτικού συμβουλίου.

Άρθρο 13δ
Εσωτερικός κανονισμός του εποπτικού συμβουλίου
Το εποπτικό συμβούλιο εκδίδει τον εσωτερικό κανονισμό του κατόπιν
διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο. Ο εσωτερικός κανονισμός
του εποπτικού συμβουλίου εξασφαλίζει ίση μεταχείριση όλων των συμ
μετεχόντων κρατών μελών.

Άρθρο 13ε
Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου
13ε.1.
Το εποπτικό συμβούλιο εκδίδει και ενημερώνει κώδικα
συμπεριφοράς για την καθοδήγηση των μελών του, ο οποίος δημοσι
εύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

13ε.2.
Κάθε μέλος διασφαλίζει ότι τα άτομα που το συνοδεύουν, οι
αναπληρωτές και οι εκπρόσωποι της εθνικής κεντρικής τράπεζάς του,
εάν η εθνική αρμόδια αρχή δεν είναι η κεντρική τράπεζα, υπογράφουν
δήλωση συμμόρφωσης με τον κώδικα συμπεριφοράς πριν από οποι
αδήποτε συμμετοχή σε συνεδριάσεις του εποπτικού συμβουλίου.

Άρθρο 13στ
Συνεδριάσεις του εποπτικού συμβουλίου
Το εποπτικό συμβούλιο κανονικά συνεδριάζει στις κτιριακές εγκατα
στάσεις της ΕΚΤ. Οι διαδικασίες για τις συνεδριάσεις του εποπτικού
συμβουλίου υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο, προς ενημέρωσή
του, αμέσως μόλις εκδοθούν.
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Άρθρο 13ζ
Έκδοση αποφάσεων με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013
13ζ.1.
Το εποπτικό συμβούλιο προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο
ολοκληρωμένα σχέδια αποφάσεων με σκοπό την εκτέλεση των καθηκό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1024/2013, μαζί με επεξηγηματικό σημείωμα που παραθέτει το ιστορικό
και τους βασικούς λόγους στήριξης του σχεδίου απόφασης. Τα εν λόγω
σχέδια αποφάσεων διαβιβάζονται ταυτόχρονα στις εθνικές αρμόδιες
αρχές των ενδιαφερόμενων συμμετεχόντων κρατών μελών, μαζί με ενη
μέρωση για την προθεσμία που τίθεται στο διοικητικό συμβούλιο σύμ
φωνα με το άρθρο 13ζ.2.
13ζ.2.
Σχέδιο απόφασης εντός της έννοιας του άρθρου 13ζ.1 θεωρεί
ται εκδοθέν, εκτός εάν διατυπωθούν αντιρρήσεις από το διοικητικό
συμβούλιο εντός δέκα εργάσιμων ημερών. Σε επείγουσες καταστάσεις,
το εποπτικό συμβούλιο ορίζει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο
δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες. Το διοικητικό συμβούλιο εκθέτει εγγράφως
τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται. Η απόφαση διαβιβάζεται στο
εποπτικό συμβούλιο και τις εθνικές αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμε
νων κρατών μελών.
13ζ.3.
Συμμετέχον κράτος μέλος εκτός της ζώνης του ευρώ ενημε
ρώνει την ΕΚΤ σχετικά με οποιαδήποτε αιτιολογημένη διαφωνία του σε
σχέδιο απόφασης του εποπτικού συμβουλίου εντός πέντε εργάσιμων
ημερών από την παραλαβή του σχεδίου απόφασης σύμφωνα με το
άρθρο 13ζ.1. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ διαβιβάζει την αιτιολογημένη δια
φωνία προς το διοικητικό συμβούλιο και το εποπτικό συμβούλιο χωρίς
καθυστέρηση. Το διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη
τους λόγους οι οποίοι περιλαμβάνονται σε μία αξιολόγηση που καταρ
τίζει το εποπτικό συμβούλιο, αποφασίζει επί του ζητήματος εντός πέντε
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ενημερώθηκε για την
αιτιολογημένη διαφωνία. Η απόφαση αυτή, συνοδευόμενη από γραπτή
επεξήγηση, διαβιβάζεται στο εποπτικό συμβούλιο και στην εθνική
αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.
13ζ.4.
Συμμετέχον κράτος μέλος εκτός της ζώνης του ευρώ ενημε
ρώνει την ΕΚΤ για οποιαδήποτε αιτιολογημένη διαφωνία του σε αντίρ
ρηση του διοικητικού συμβουλίου σε σχέδιο απόφασης του εποπτικού
συμβουλίου εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της εν
λόγω αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 13ζ.2. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
διαβιβάζει την αιτιολογημένη διαφωνία προς το διοικητικό συμβούλιο
και το εποπτικό συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση. Το διοικητικό συμβού
λιο γνωμοδοτεί όσον αφορά την αιτιολογημένη διαφωνία που εξέφρασε
το κράτος μέλος εντός 30 ημερών και επιβεβαιώνει ή αποσύρει την
αντίρρησή του, παραθέτοντας τη σχετική αιτιολόγηση. Η εν λόγω από
φαση σε σχέση με την επιβεβαίωση ή απόσυρση της αντίρρησης δια
βιβάζεται στην εθνική αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους
μέλους. Αν το διοικητικό συμβούλιο αποσύρει την αντίρρηση, το σχέδιο
απόφασης του εποπτικού συμβουλίου θεωρείται ότι εκδόθηκε την ημε
ρομηνία απόσυρσης της αντίρρησης.

Άρθρο 13η
Έκδοση αποφάσεων με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013
13η.1.
Αν μία εθνική αρμόδια ή εντεταλμένη αρχή κοινοποιήσει
στην ΕΚΤ την πρόθεσή της να εφαρμόσει τις απαιτήσεις τις σχετικές
με την κατοχή κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας ή τυχόν άλλα
μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση συστημικών ή μακροπρολη
πτικών κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η κοινοποίηση, αμέσως μόλις παραληφθεί
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από τον γραμματέα του εποπτικού συμβουλίου, διαβιβάζεται στο διοι
κητικό συμβούλιο και το εποπτικό συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση.
Κατόπιν πρότασης του εποπτικού συμβουλίου βάσει πρωτοβουλίας
και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής και της
σχετικής εσωτερικής δομής, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει επί
του ζητήματος εντός τριών εργάσιμων ημερών. Αν το διοικητικό συμ
βούλιο έχει αντίρρηση ως προς το κοινοποιηθέν μέτρο, αναφέρει τους
λόγους γραπτώς στην ενδιαφερόμενη εθνική αρμόδια ή εντεταλμένη
αρχή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση προς την
ΕΚΤ.

13η.2.
Αν το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του εποπτικού
συμβουλίου βάσει πρωτοβουλίας και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της
αρμόδιας επιτροπής και της σχετικής εσωτερικής δομής, προτίθεται να
εφαρμόσει υψηλότερες απαιτήσεις σχετικά με την κατοχή κεφαλαιακών
αποθεμάτων ασφαλείας ή να εφαρμόσει αυστηρότερα μέτρα αντιμετώ
πισης συστημικών ή μακροπροληπτικών κινδύνων, σύμφωνα με το
άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, κοινο
ποιεί την πρόθεσή του αυτή στην ενδιαφερόμενη εθνική αρμόδια ή
εντεταλμένη αρχή τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες προτού λάβει
αυτή την απόφαση. Αν η ενδιαφερόμενη εθνική αρμόδια ή εντεταλμένη
αρχή κοινοποιήσει εγγράφως στην ΕΚΤ την αιτιολογημένη αντίρρησή
της εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποί
ησης, η εν λόγω αντίρρηση, αμέσως μόλις παραληφθεί από τον γραμ
ματέα του εποπτικού συμβουλίου, διαβιβάζεται στο διοικητικό συμβού
λιο και το εποπτικό συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση. Το διοικητικό συμ
βούλιο αποφασίζει επί του ζητήματος κατόπιν πρότασης του εποπτικού
συμβουλίου βάσει πρωτοβουλίας και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της
αρμόδιας επιτροπής και της σχετικής εσωτερικής δομής. Η απόφαση
αυτή διαβιβάζεται στην ενδιαφερόμενη εθνική αρμόδια ή εντεταλμένη
αρχή.

13η.3.
Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εγκρίνει, να
υποβάλει αντιρρήσεις ή να τροποποιήσει τις προτάσεις του εποπτικού
συμβουλίου εντός της έννοιας του άρθρου 13η.1 και του άρθρου 13η.2.
Το διοικητικό συμβούλιο έχει, επίσης, το δικαίωμα να ζητήσει από το
εποπτικό συμβούλιο να υποβάλει πρόταση εντός της έννοιας του
άρθρου 13η.1 και του άρθρου 13η.2 ή να αναλάβει τη σύνταξη ειδικής
ανάλυσης. Αν το εποπτικό συμβούλιο δεν υποβάλει πρόταση για τα εν
λόγω ζητήματα, το διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη
γνώμη της σχετικής επιτροπής και της σχετικής εσωτερικής δομής,
δύναται να λάβει απόφαση χωρίς να έχει υποβληθεί πρόταση από το
εποπτικό συμβούλιο.

Άρθρο 13θ
Έκδοση αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 2 έως 4
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013
Εάν η εθνική αρμόδια αρχή κοινοποιήσει στην ΕΚΤ το σχέδιο απόφα
σής της σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1024/2013, η εποπτική αρχή διαβιβάζει το σχέδιο απόφασης, μαζί
με την αξιολόγησή της, εντός πέντε εργάσιμων ημερών στο διοικητικό
συμβούλιο. Το σχέδιο απόφασης θεωρείται εκδοθέν, εκτός αν το διοι
κητικό συμβούλιο διατυπώσει αντίρρηση εντός περιόδου 10 εργάσιμων
ημερών από την κοινοποίηση προς την ΕΚΤ, δυνάμενης να παραταθεί
κατά την ίδια διάρκεια σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.
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Άρθρο 13ι
Γενικό πλαίσιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013
Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει αποφάσεις που οριοθετούν το γενικό
πλαίσιο οργάνωσης των πρακτικών ρυθμίσεων εφαρμογής του άρθρου 6
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, κατόπιν διαβούλευσης με τις
εθνικές αρμόδιες αρχές και βάσει πρότασης του εποπτικού συμβουλίου
εκτός του πεδίου εφαρμογής της διαδικασίας μη υποβολής αντιρρήσε
ων.

Άρθρο 13ια
Διαχωρισμός καθηκόντων νομισματικής πολιτικής και εποπτικών
καθηκόντων
13ια.1.
Η ΕΚΤ ασκεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 με την επιφύλαξη των καθηκόντων
της που αφορούν τη νομισματική πολιτική και τυχόν άλλων καθηκό
ντων της και ανεξαρτήτως αυτών.
13ια.2.
Η ΕΚΤ λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για να διασφαλίσει
τον διαχωρισμό της λειτουργίας της νομισματικής πολιτικής από την
εποπτική λειτουργία.
13ια.3.
Ο διαχωρισμός της λειτουργίας της νομισματικής πολιτικής
από την εποπτική λειτουργία περιλαμβάνει, επίσης, την ανταλλαγή πλη
ροφοριών μεταξύ αυτών των δύο λειτουργικών πεδίων για τη διεξαγωγή
των καθηκόντων της ΕΚΤ και του ΕΣΚΤ.

Άρθρο 13ιβ
Οργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου σε σχέση
με τα εποπτικά καθήκοντα
13ιβ.1.
Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου σε σχέση με τα
εποπτικά καθήκοντα λαμβάνουν χώρα ξεχωριστά από τις τακτικές συνε
δριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και έχουν ξεχωριστά θέματα ημε
ρησίας διάταξης.
13ιβ.2.
Κατόπιν πρότασης του εποπτικού συμβουλίου, η εκτελεστική
επιτροπή καταρτίζει προσωρινή ημερήσια διάταξη και την αποστέλλει,
μαζί με τα σχετικά έγγραφα που έχει καταρτίσει το εποπτικό συμβού
λιο, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και στους λοιπούς
εξουσιοδοτημένους μετέχοντες, τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από τη
σχετική συνεδρίαση. Η διαδικασία αυτή δεν θα ισχύει σε έκτακτες
περιπτώσεις, οπότε η εκτελεστική επιτροπή ενεργεί ανάλογα με τις
περιστάσεις.
13ιβ.3.
Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ διαβουλεύεται με τους
διοικητές των ΕθνΚΤ εκτός Ευρωσυστήματος των συμμετεχόντων κρα
τών μελών προτού διατυπώσει αντίρρηση σε οποιοδήποτε σχέδιο από
φασης που έχει προετοιμάσει το εποπτικό συμβούλιο το οποίο απευθύ
νεται στις εθνικές αρμόδιες αρχές σε σχέση με πιστωτικά ιδρύματα που
είναι εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του
ευρώ. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση που οι ενδια
φερόμενες εθνικές αρμόδιες αρχές ενημερώνουν το διοικητικό συμβού
λιο για την αιτιολογημένη διαφωνία τους σε σχέση με ένα σχέδιο
απόφασης του εποπτικού συμβουλίου.
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13ιβ.4.
Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόν κεφάλαιο, οι
γενικές διατάξεις για τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου που
παρατίθενται στο κεφάλαιο I ισχύουν και για τις συνεδριάσεις του
διοικητικού συμβουλίου σε σχέση με τα εποπτικά καθήκοντα.

Άρθρο 13ιγ
Εσωτερική δομή σε σχέση με τα εποπτικά καθήκοντα
13ιγ.1.
Η αρμοδιότητα της εκτελεστικής επιτροπής σε σχέση με την
εσωτερική δομή της ΕΚΤ και με το προσωπικό της ΕΚΤ περιλαμβάνει
και τα εποπτικά καθήκοντα. Η εκτελεστική επιτροπή διαβουλεύεται με
τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου σε σχέση
με την εσωτερική δομή. Τα άρθρα 10 και 11 ισχύουν αναλόγως.
13ιγ.2.
Το εποπτικό συμβούλιο, σε συμφωνία με την εκτελεστική
επιτροπή, δύναται να προβαίνει στη σύσταση και λύση υποδομών προ
σωρινού χαρακτήρα, όπως ομάδων εργασίας ή ειδικών επιχειρησιακών
ομάδων. Οι ομάδες αυτές επικουρούν στην εκτέλεση των εποπτικών
καθηκόντων και λογοδοτούν στο εποπτικό συμβούλιο.
13ιγ.3.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, κατόπιν διαβούλευσης με τον πρόεδρο
του εποπτικού συμβουλίου, ορίζει ένα μέλος του προσωπικού της ΕΚΤ
ως γραμματέα του εποπτικού συμβουλίου και της διευθύνουσας επιτρο
πής. Ο γραμματέας επικουρεί τον πρόεδρο ή, εν την απουσία του, τον
αντιπρόεδρο στην προετοιμασία των συνεδριάσεων του εποπτικού συμ
βουλίου και είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των διαδικασιών αυτών
των συνεδριάσεων.
13ιγ.4.
Ο γραμματέας συνεργάζεται στενά με τον γραμματέα του
διοικητικού συμβουλίου για την προετοιμασία των συνεδριάσεων του
διοικητικού συμβουλίου σε σχέση με τα εποπτικά καθήκοντα και είναι
υπεύθυνος για τη σύνταξη των διαδικασιών αυτών των συνεδριάσεων.

Άρθρο 13ιδ
Υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013
Κατόπιν πρότασης του εποπτικού συμβουλίου η οποία υποβάλλεται από
την εκτελεστική επιτροπή, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τις ετήσιες
εκθέσεις που απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο,
την Επιτροπή και την Ευρωομάδα, όπως ορίζεται από το άρθρο 20
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.

Άρθρο 13ιε
Εκπρόσωποι της ΕΚΤ στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
13ιε.1.
Κατόπιν πρότασης του εποπτικού συμβουλίου, ο πρόεδρος
της ΕΚΤ ορίζει ή ανακαλεί τον εκπρόσωπο της ΕΚΤ στο Συμβούλιο
Εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής
Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης
αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της
Επιτροπής (1).
(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.
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13ιε.2.
Ο πρόεδρος ορίζει τον δεύτερο συνοδεύοντα εκπρόσωπο με
εμπειρογνωμοσύνη σε καθήκοντα κεντρικών τραπεζών στο Συμβούλιο
Εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14
Μεταβίβαση εξουσιών
14.1.
Η μεταβίβαση εξουσιών από το διοικητικό συμβούλιο προς την
εκτελεστική επιτροπή σύμφωνα με την τελευταία πρόταση της δεύτερης
παραγράφου του άρθρου 12.1 του καταστατικού, κοινοποιείται προς τα
ενδιαφερόμενα μέρη, ή δημοσιεύεται εάν είναι αναγκαίο, όταν αποφά
σεις λαμβανόμενες στο πλαίσιο της μεταβίβασης εξουσιών έχουν νομι
κές επιπτώσεις σε τρίτους. Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνεται αμέ
σως για κάθε πράξη που εκδίδεται στο πλαίσιο της μεταβίβασης εξου
σιών.
14.2.
Η κατάσταση των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να
υπογράφουν εξ ονόματος της ΕΚΤ, η οποία καταρτίζεται βάσει αποφά
σεων λαμβανομένων δυνάμει του άρθρου 39 του καταστατικού, διανέ
μεται στα ενδιαφερόμενα μέρη.
Άρθρο 15
Διαδικασία του προϋπολογισμού
▼M2
15.1.
Πριν από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, το διοικητικό συμ
βούλιο, έπειτα από πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής σύμφωνα με
τις αρχές τις οποίες έχει ήδη θέσει, εγκρίνει τον προϋπολογισμό της
ΕΚΤ για το επόμενο οικονομικό έτος. Οι δαπάνες για τα εποπτικά
καθήκοντα είναι διακριτά αναγνωρίσιμες στον προϋπολογισμό κατόπιν
διαβούλευσης με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του εποπτικού συμ
βουλίου.
▼B
15.2.
Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτεί επιτροπή προϋπολογισμού
η οποία το συνδράμει σε θέματα σχετικά με τον προϋπολογισμό της
ΕΚΤ, και καθορίζει τα καθήκοντα και τη σύνθεσή της.
Άρθρο 16
Εκθέσεις και ετήσιοι λογαριασμοί
16.1.
Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση που απαι
τείται σύμφωνα με το άρθρο 15.3 του καταστατικού.
16.2.
Η αρμοδιότητα έγκρισης και δημοσίευσης των τριμηνιαίων
εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 15.1 του καταστατικού, των εβδομαδι
αίων ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων δυνάμει του άρθρου 15.2
του καταστατικού, των ενοποιημένων ισολογισμών δυνάμει του άρθρου
26.3 του καταστατικού και των άλλων εκθέσεων μεταβιβάζεται στην
εκτελεστική επιτροπή.
16.3.
Η εκτελεστική επιτροπή καταρτίζει, σύμφωνα με τις αρχές τις
οποίες έχει θέσει το διοικητικό συμβούλιο, τους ετήσιους λογαριασμούς
της ΕΚΤ μέσα στον πρώτο μήνα του επόμενου οικονομικού έτους. Οι
λογαριασμοί αυτοί υποβάλλονται στον εξωτερικό ελεγκτή.
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16.4.
Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς
της ΕΚΤ μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Η έκθεση του
εξωτερικού ελεγκτή υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο πριν από
την έγκρισή τους.
Άρθρο 17
Νομικές πράξεις της ΕΚΤ
17.1.
Οι κανονισμοί της ΕΚΤ εκδίδονται από το διοικητικό συμβού
λιο, εξ ονόματος του οποίου υπογράφει ο πρόεδρος.
▼M4
17.2.
Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ εκδίδονται από το διοι
κητικό συμβούλιο, στη συνέχεια κοινοποιούνται σε μία από τις επίση
μες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπογράφονται από τον πρόε
δρο εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου. Σε αυτές αναφέρεται η
αιτιολογία στην οποία βασίζονται. Η κοινοποίηση στις εθνικές κεντρι
κές τράπεζες γίνεται ηλεκτρονικά, με τηλεομοιοτυπία ή σε μορφή εντύ
που. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ οι οποίες πρόκειται να δημο
σιευθούν επισήμως μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης.
▼B
17.3.
Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει τις κανονι
στικές του εξουσίες στην εκτελεστική επιτροπή για την εφαρμογή των
κανονισμών και των κατευθυντήριων γραμμών του. Στους σχετικούς
κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές γίνεται σαφής αναφορά στα
προς υλοποίηση θέματα, καθώς και στα όρια και το πεδίο των μεταβι
βαζόμενων εξουσιών.
▼M4
17.4.
Οι αποφάσεις και οι συστάσεις της ΕΚΤ εκδίδονται είτε από το
διοικητικό συμβούλιο είτε από την εκτελεστική επιτροπή, ανάλογα με
τα πεδία αρμοδιότητάς τους, και υπογράφονται από τον πρόεδρο. Οι
αποφάσεις της ΕΚΤ για την επιβολή κυρώσεων σε τρίτους υπογράφο
νται από τον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να
πιστοποιούνται. Στις αποφάσεις και τις συστάσεις της ΕΚΤ αναφέρεται
η αιτιολογία στην οποία βασίζονται. Οι συστάσεις που αφορούν παρά
γωγη ενωσιακή νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού
εκδίδονται από το διοικητικό συμβούλιο.
▼M2
17.5.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 παράγραφος 2 και του
άρθρου 46.1 πρώτη περίπτωση του Καταστατικού, οι γνώμες της
ΕΚΤ εκδίδονται από το διοικητικό συμβούλιο. Εντούτοις, σε εξαιρετι
κές περιπτώσεις, και εκτός εάν τουλάχιστον τρεις διοικητές διατυπώ
νουν την επιθυμία τους να διατηρήσει το διοικητικό συμβούλιο την
αρμοδιότητα έκδοσης συγκεκριμένης γνώμης, η εκτελεστική επιτροπή
δύναται να εκδίδει γνώμες της ΕΚΤ, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του
διοικητικού συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή του γενι
κού συμβουλίου. Η εκτελεστική επιτροπή είναι αρμόδια για την ολο
κλήρωση των γνωμών της ΕΚΤ σε πολύ τεχνικά ζητήματα, καθώς και
για την ενσωμάτωση πραγματικών αλλαγών ή διορθώσεων. Οι γνώμες
της ΕΚΤ υπογράφονται από τον πρόεδρο. Για γνώμες της ΕΚΤ που
πρόκειται να εγκριθούν σε σχέση με την προληπτική εποπτεία πιστωτι
κών ιδρυμάτων, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να διαβουλεύεται με
το εποπτικό συμβούλιο.
▼M4
17.6.
Οι οδηγίες της ΕΚΤ εκδίδονται από την εκτελεστική επιτροπή,
στη συνέχεια κοινοποιούνται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπογράφονται, εξ ονόματος της εκτελεστικής
επιτροπής, από τον πρόεδρο ή οποιαδήποτε δύο μέλη της εκτελεστικής
επιτροπής. Η κοινοποίηση στις εθνικές κεντρικές τράπεζες γίνεται ηλε
κτρονικά, με τηλεομοιοτυπία ή σε μορφή εντύπου. Οι οδηγίες της ΕΚΤ
οι οποίες πρόκειται να δημοσιευθούν επισήμως μεταφράζονται στις
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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17.7.
Όλες οι νομικές πράξεις της ΕΚΤ αριθμούνται κατά σειράν,
ώστε να είναι ευχερής η αναγνώρισή τους. Η εκτελεστική επιτροπή
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής
φύλαξη των πρωτοτύπων, η κοινοποίησή τους στους αποδέκτες ή στις
αρχές που ζητούν τη γνώμη, καθώς και η δημοσίευση σε όλες τις
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις κανονισμών της ΕΚΤ, γνω
μών της ΕΚΤ επί σχεδίων κοινοτικής νομοθεσίας και των νομικών
πράξεων της ΕΚΤ για τις οποίες έχει αποφασιστεί ρητώς η δημοσίευση.
▼M2
17.8.
Ο κανονισμός αριθ. 1 της 15ης Απριλίου 1958 περί καθορι
σμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας (1) εφαρμόζεται στις νομικές πράξεις της ΕΚΤ που προσδιορίζο
νται στο άρθρο 34 του Καταστατικού.
Άρθρο 17α
Νομικές πράξεις της ΕΚΤ σε σχέση με τα εποπτικά καθήκοντα
17α.1.
Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους κανονισμούς που
εκδίδονται από την ΕΚΤ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1024/2013 και στο παρόν άρθρο, το άρθρο 17 εφαρμόζεται στις νομικές
πράξεις της ΕΚΤ σε σχέση με τα εποπτικά καθήκοντα.
▼M4
17α.2.
Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ σε σχέση με τα εποπτικά
καθήκοντα δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3 και του άρθρου 6
παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 εκδί
δονται από το διοικητικό συμβούλιο και στη συνέχεια κοινοποιούνται
και υπογράφονται από τον πρόεδρο εξ ονόματος του διοικητικού συμ
βουλίου. Η κοινοποίηση στις εθνικές αρμόδιες αρχές γίνεται ηλεκτρο
νικά, με τηλεομοιοτυπία ή σε μορφή εντύπου.
17α.3.
Οι οδηγίες της ΕΚΤ σε σχέση με τα εποπτικά καθήκοντα
δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 3, του άρθρου 6 παράγραφος 5
στοιχείο α) και του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 4, του άρθρου 9
παράγραφος 1 και του άρθρου 30 παράγραφος 5 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1024/2013 εκδίδονται από το διοικητικό συμβούλιο και
στη συνέχεια κοινοποιούνται και υπογράφονται από τον πρόεδρο εξ
ονόματος του διοικητικού συμβουλίου. Σε αυτές αναφέρεται η αιτιολο
γία στην οποία βασίζονται. Η κοινοποίηση στις εθνικές αρμόδιες αρχές
για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων γίνεται ηλεκτρονικά, με
τηλεομοιοτυπία ή σε μορφή εντύπου.
17α.4.
Οι αποφάσεις της ΕΚΤ σε σχέση με τα εποπτευόμενα ιδρύ
ματα και τα ιδρύματα που έχουν υποβάλει αίτηση άδειας λειτουργίας
για την ανάληψη δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος εκδίδονται από
το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τον γραμματέα του,
προκειμένου να πιστοποιούνται. Στη συνέχεια κοινοποιούνται στα πρό
σωπα προς τα οποία απευθύνονται.
▼M2
Άρθρο 18
Διαδικασία δυνάμει του άρθρου 128 παράγραφος 2 της Συνθήκης
Η έγκριση που προβλέπεται στο άρθρο 128 παράγραφος 2 της Συνθή
κης δίδεται από το διοικητικό συμβούλιο για το επόμενο έτος με ενιαία
απόφαση για όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο ευρώ μέσα στο
τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους.

(1) ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385/58.
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Άρθρο 19
Προμήθειες
19.1.
Κατά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών για την ΕΚΤ,
αποδίδεται η δέουσα σημασία στις αρχές της δημοσιότητας, της διαφά
νειας, της ίσης πρόσβασης, των μη διακρίσεων και της αποτελεσματι
κής διαχείρισης.
19.2.
Με εξαίρεση την αρχή της αποτελεσματικής διοίκησης, επιτρέ
πονται παρεκκλίσεις από τις ανωτέρω αρχές σε περιπτώσεις επείγουσας
ανάγκης· για λόγους ασφαλείας ή απορρήτου· όταν υπάρχει μοναδικός
προμηθευτής· για προμήθειες από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες προς
την ΕΚΤ· για τη διασφάλιση της συνέχειας προμηθευτή.
▼M2

__________

▼B
Άρθρο 21
Όροι απασχόλησης
21.1.
Οι όροι απασχόλησης και οι κανόνες για θέματα προσωπικού
καθορίζουν τις σχέσεις απασχόλησης μεταξύ της ΕΚΤ και του προσω
πικού της.
21.2.
Το διοικητικό συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της εκτελεστι
κής επιτροπής και διαβούλευση με το γενικό συμβούλιο θεσπίζει τους
όρους απασχόλησης.
21.3.
Η εκτελεστική επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες για θέματα προ
σωπικού, οι οποίοι θέτουν σε εφαρμογή τους όρους απασχόλησης.
21.4.
Η επιτροπή προσωπικού δίνει τη γνώμη της πριν από τη
θέσπιση νέων όρων απασχόλησης ή κανόνων για θέματα προσωπικού.
Η γνώμη της υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο ή στην εκτελε
στική επιτροπή αντιστοίχως.
Άρθρο 22
Κοινοποιήσεις και ανακοινώσεις
Γενικές κοινοποιήσεις και ανακοινώσεις αποφάσεων που λαμβάνονται
από τα αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων όργανα της ΕΚΤ μπορούν να
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ, στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μέσω των υπηρεσιών κοινοποίησης που χρησι
μοποιούνται συνήθως στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή με οποιοδήποτε
άλλο μέσο.
Άρθρο 23
Εμπιστευτικότητα και πρόσβαση σε έγγραφα της ΕΚΤ
▼M2
23.1.
Οι εργασίες των αρμόδιων για τη λήψη αποφάσεων οργάνων
της ΕΚΤ, ή οποιασδήποτε επιτροπής ή ομάδας η οποία έχει συσταθεί
από αυτά, του εποπτικού συμβουλίου, της διευθύνουσας επιτροπής του
και οποιασδήποτε υποδομής προσωρινού χαρακτήρα είναι εμπιστευτι
κές, εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο να
δημοσιοποιήσει το αποτέλεσμα των συσκέψεών τους. Ο πρόεδρος δια
βουλεύεται με τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου πριν από τη
λήψη της εν λόγω απόφασης σε σχέση με τις εργασίες του εποπτικού
συμβουλίου, της διευθύνουσας επιτροπής του και οποιασδήποτε υποδο
μής προσωρινού χαρακτήρα.
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23.2.
Η πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που συντάσσονται από
την ΕΚΤ ή βρίσκονται στην κατοχή της διέπεται από απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου.
23.3.
►M2 Η διαβάθμιση και ο χειρισμός των εγγράφων που
συντάσσονται ή τηρούνται από την ΕΚΤ γίνεται σύμφωνα με τους
οργανωτικούς κανόνες περί τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου
και διαχείρισης και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. ◄ Η πρό
σβαση σε αυτά είναι ελεύθερη μετά την παρέλευση 30 ετών, εκτός
εάν ληφθεί διαφορετική απόφαση από τα όργανα λήψης αποφάσεων.
▼M2
Άρθρο 23α
Εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο σε σχέση με τα
εποπτικά καθήκοντα
23α.1.
Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου, της διευθύνουσας επι
τροπής και οποιωνδήποτε υποδομών έχουν συσταθεί από το εποπτικό
συμβούλιο υπόκεινται στις απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού
απορρήτου κατ’ άρθρο 37 του Καταστατικού ακόμη και μετά την
παύση άσκησης των καθηκόντων τους.
23α.2.
Οι παρατηρητές δεν έχουν πρόσβαση στις εμπιστευτικές πλη
ροφορίες που αφορούν μεμονωμένα πιστωτικά ιδρύματα.
23α.3.
Τα έγγραφα που καταρτίζονται από το εποπτικό συμβούλιο,
τη διευθύνουσα επιτροπή και οποιεσδήποτε υποδομές προσωρινού
χαρακτήρα έχουν συσταθεί από το εποπτικό συμβούλιο είναι έγγραφα
της ΕΚΤ και, συνεπώς, η διαβάθμιση και ο χειρισμός τους γίνεται
σύμφωνα με το άρθρο 23.3.
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 24
Τροποποιήσεις του παρόντος εσωτερικού κανονισμού
Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να τροποποιεί τον παρόντα εσωτερικό
κανονισμό. Το γενικό συμβούλιο δύναται να προτείνει τροποποιήσεις
και η εκτελεστική επιτροπή δύναται να εκδίδει συμπληρωματικούς
κανόνες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
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▼M2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[όπως αναφέρεται στο άρθρο 13γ σημείο iv)]
1. Για τους σκοπούς του δικαιώματος ψήφου δυνάμει του άρθρου 13γ, οι τέσ
σερις εκπρόσωποι της ΕΚΤ διαθέτουν ψήφο η οποία είναι ίση, όπως ορίζεται
στις κατωτέρω παραγράφους, με τη διάμεσο των σταθμισμένων ψήφων των
συμμετεχόντων κρατών μελών σύμφωνα με το κριτήριο στάθμισης των
ψήφων και με τη διάμεσο του πληθυσμού των συμμετεχόντων κρατών
μελών σύμφωνα με το κριτήριο του πληθυσμού, ενώ, ανάλογα με τη συμμε
τοχή τους στο εποπτικό συμβούλιο, διαθέτουν ψήφο σύμφωνα με το κριτήριο
του αριθμού των μελών.
2. Μετά την κατάταξη, με αύξουσα σειρά, των σταθμισμένων ψήφων που δια
θέτουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου
(αριθ. 36) σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις για τα μέλη που εκπροσωπούν
τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, η διάμεσος σταθμισμένη ψήφος ορίζεται ως η
μεσαία σταθμισμένη ψήφος εάν ο αριθμός των συμμετεχόντων κρατών μελών
είναι μονός και ως ο μέσος όρος των δύο μεσαίων αριθμών, με στρογγυλο
ποίηση προς την πλησιέστερη μεγαλύτερη μονάδα, εάν ο αριθμός τους είναι
ζυγός. Στον συνολικό αριθμό των σταθμισμένων ψήφων των συμμετεχόντων
κρατών μελών προστίθεται το τετραπλάσιο της διαμέσου των σταθμισμένων
ψήφων. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των σταθμισμένων ψήφων αποτελεί
τον «συνολικό αριθμό των σταθμισμένων ψήφων».
3. Η διάμεσος του πληθυσμού ορίζεται σύμφωνα με την ίδια αρχή. Για τον
σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύονται
από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ορίζει το παράρτημα III,
άρθρα 1 και 2 της απόφασης 2009/937/ΕΕ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμ
βρίου 2009, για την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου (1).
Στον συνολικό πληθυσμό όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών προστίθε
ται το τετραπλάσιο της διαμέσου του πληθυσμού των συμμετεχόντων κρατών
μελών. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού του πληθυσμού αποτελεί «τον συνο
λικό πληθυσμό».

(1) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 35.

